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DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 28. august 

2015 

Alle  Referat godkendt. 

Henvendelse til Naturstyrelsen 

og Assens kommune 

Bente orienterer Bente har haft kontakt til Assens Kommune og Naturstyrelsen Fyn vedr. 

feddet, Aa å og trekanten, det ubebyggede græsareal ved Åvangen. Aa å 

hører under vandløbsregulativet og derfor under kommunen. I følge Peter 

Worm, teknisk forvaltning, bliver åen renset 2 gange årligt fra det sidste 

stykke begyndende ved stendiget og til udløb. Dette sker i ugerne 27-28 og 

34-35. Selve å-udløbet i Lillebælt rettes ud af kommunen, når afbøjningen 

på udløbet bliver for stor. Man må gerne henvende sig til teknisk 

forvaltning, hvis vandgennemstrømningen ved udløbet er tæt på at lukke 

til. Naturstyrelsen Fyn har planlagt tur til feddet her i efterår/vinter og vil i 

den anledning også kikke på udbredelsen af hybenroser. Det trekantede 

græsareal ved Åvangen hører ind under Naturstyrelsen Fyn, og her ser man 

positivt på forslaget om tilladelse til at slå græsarealet til brug for p-plads. 

Naturstyrelsen Fyn vender tilbage med et udkast til en aftale herom. 

Forslag om ændring af Aa 

grundejerforening til Aa og 

omegns beboerforening. 

Ændring af afgrænsning af 

foreningens geografiske område. 

Ole/Alle Bestyrelsen ønsker flere medlemmer og derfor en udvidelse af foreningens 

geografiske område. Det foreslås endvidere, at lejere, som bor inden for 

foreningens geografiske område, også kan optages som medlemmer, dog 

uden stemmeret på generalforsamlingen. Disse ændringers gennemførelse 

kræver en ændring af Aa Grundejerforenings vedtægter, som skal vedtages 

ved afstemning på generalforsamlingen. Bestyrelsen gennemgik 

foreningens vedtægter og kom med forslag til ændringer af disse. 

Gennemgang af vedtægterne fortsættes på næste bestyrelsesmøde. 

Foreningens navn, Aa Grundejerforening foreslås bibeholdt. 

Fibernet/Bredbånd i Aa og 

omegn – status. 

Ole  Det går rask fremad med jordarbejdet og nedlæggelse af kabler til fibernet. 

Orientering v. kassereren Lars Foreningen har p.t. 37 medlemmer. Der mangler få 

kontingentindbetalinger for 2015, og fra 2014 mangler stadig nogle enkelte 

indbetalinger, som muligvis kan skyldes indbetaling til et forkert kontonr. 



Foreningen har en egenkapital på ca. 20.000 kr. En eventuel nedsættelse af 

kontingent vil blive overvejet på sigt.  

Eventuelt. Alle i.a. 

Næste møde.   Afholdes d.28.jan. 2016 kl. 19 hos Bente, Aa Strandvej 66. 

 

Bente Møller, referent 

Aa, 25 nov.2015 

  


